
Regulamin przyjmowania uczniów na konsultacje przedmiotowe

 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku

w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19

1. Każdy  rodzic  deklarujący  przyjście  ucznia  na  konsultacje  zobowiązany  jest  
do dostarczenia wypełnionej deklaracji (załącznik nr 1 do Regulaminu).

2. Uczniowie przychodzą na konsultacje zgodnie z harmonogramem umieszczonym na 
stronie szkoły i na platformie iLerningowej.

3. Obowiązują zapisy na konsultacje z danego przedmiotu, które dokonuje się na platformie 
iLerningowej w określonym kursie lekcyjnym. Zapisy należy dokonać najpóźniej do 
godziny 14:00 w dniu poprzedzającym spotkanie z nauczycielem. Należy uzyskać 
zgodę nauczyciela, gdyż liczba uczniów w ciągu jednego spotkania nie może być     
większa niż 12.

4. Nie należy umawiać się na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory lub w jego domu przebywa 
ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy powinni pozostać w domu oraz 
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

5. Jeżeli dany uczeń jest umówiony na konsultacje, a nie możesz przyjść, należy zgłosić ten 
fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego 
ucznia.

6. Należy przychodzić punktualnie na umówione konsultacje. 

7. Uczeń powinien zabrać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie 
będzie można pożyczać ich od innych uczniów.

8. W drodze do i ze szkoły należy korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans 
społeczny.

9. Przy wejściu do szkoły każdemu uczniowi będzie mierzona temperatura ciała termometrem 
bezdotykowym.

10.Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce, a jeżeli są 
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji należy natychmiast 
umyć dokładnie ręce.

11.W wypadku gdy uczeń przejawia objawy choroby (gorączka, kaszel, katar, problemy 
żołądkowe) podlega on odizolowaniu w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu                 
i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodzica celem pilnego odebrania dziecka ze 
szkoły.

12.Będzie możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.



Załącznik nr 1 do Regulamin przyjmowania uczniów na konsultacje przedmiotowe 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19

Deklaracja korzystania z konsultacji przedmiotowych w ZSP nr 2 w okresie pandemii COVID-19

Leżajsk, dnia …......................................

Imię i nazwisko ucznia: …..............................................................................................

Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów oraz telefony kontaktowe:

….................................................................................   tel. …............................................

….................................................................................  tel. …............................................

Oświadczenia

1. Oświadczamy, że nasze dziecko  jest zdrowe, nie ma objawów żadnej  choroby. Ponadto  nie miało świadomego
kontaktu z osobą chorą na koronawirusa, z osobą będącą w izolacji, z osobą przebywającą na kwarantannie.

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego: …...............................................................................

2.  Zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  dyrektora  przedszkola  o  wszelkich  zmianach  w  sytuacji
zdrowotnej u dziecka/ domowników w związku z infekcjami oraz wirusem COVID-19 (podejrzenie zarażeniem, kontakt z
zarażonym, zarażenie, kwarantanna).

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego: …...............................................................................

3. Wyrażamy zgodę na  pomiar temperatury termometrem bezdotykowym u naszego dziecka.

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego: …...............................................................................

4. Zobowiązuję się do każdorazowego odebrania telefonu ze szkoły oraz do natychmiastowego odebrania dziecka ze
szkoły w razie wystąpienia u niego jakichkolwiek objawów chorobowych podczas pobytu w szkole.

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego: …...............................................................................

5. Zobowiązuję się do przestrzegania  obwiązujących w szkole zasad związanych z reżimem sanitarnym zawartych
w Regulaminie korzystania z konsultacji, z którym zostałem zapoznany.

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego: …...............................................................................

6.  Oświadczam,  że  jestem  świadomy/a,  iż  pomimo  dochowania  najwyższej  staranności  przez  Szkołę  w  zakresie
zapewnienia  bezpieczeństwa przy uwzględnieniu  wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego i  Ministra  Zdrowia,
nasze dziecko w czasie pobytu w szkole może ulec zakażeniu koronawirusem COVID-19 z powodu zwiększonej emisji
czynników wywołujących  Covid-19  w  czasie  pobytu  w  szkole.  W przypadku  zakażenia,  o  którym mowa  powyżej,
oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń wobec  Szkoły, do której uczęszcza nasze dziecko.

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego: …...............................................................................

7.  Oświadczam,  że jestem  ś  wiadomy/a  odpowiedzialności  za  podanie  nieprawdziwych  danych  ,  w  tym
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych: …...............................................................................
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